
 

 
  

 הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזייש לנו 'עיר נהדרת': דו"ח חברת 

 

 המסמך המובא לעיונכם תורגם מהשפה האנגלית וגובש על ידי חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית, מקינזי. 

מטרתו לבחון את הצעדים שננקטו על ידי מנהיגי ערים מסביב לעולם, להפיכת עריהם לערים שנהדר לחיות 

 ולעבוד בהן. 

 המסמך חולק לשלושה חלקים שונים במטרה להקל על חווית הקריאה.

 

 חלק ג': לזכות בתמיכה עבור השינוי הנדרש

שלהם. עם זאת, עד כמה שמרחיק מנהיגי ערים רבים מעצבים חזון אישי שמניע את המאמצים 

לכת עשוי להיות חזון זה, ערכו האמיתי נמצא בשינוי אותו אנשים מתחילים לראות בחייהם. 

השגת צמיחה חכמה ועשיית יותר עם פחות משיגים תוצאות. אולם מאמצי שינוי אינם פשוטים 

כושר התאוששות  והמומנטום אף עשוי לגרום להתנגדות. מנהיגי ערים מצליחים זקוקים למאגרי

על מנת שיוכלו ללוות את חזונם עד להתגשמותו. הם לעולם אינם מוותרים, אולם הם לא יכולים 

לממש את החזון לבדם. על מנת לזכות בתמיכה ארוכת טווח בשינוי, עליהם לספק תוצאות 

ה כל במהירות ולשם כך עליהם לבנות צוות "ביצועיסטי" של עובדי מדינה, ליצור סביבת עבודה ב

העובדים לוקחים אחריות על מעשיהם ולנצל כל הזדמנות על מנת ליצור קונצנזוס של בעלי עניין. 

  .עמדה זו מחזקת את החזון האישי ואלו הכלים דרכם יתממש החזון

 צור לעצמך חזון אישי

לערים כושלות חסר לעיתים קרובות חזון ברור אשר אותו מבינים בעירייה ואשר תומכים בו 

התושבים. ערים בולטות לעומת זאת קשורות לחזון אשר מניע את הקדמה. "בעבודתי כמנכ"ל 

העיר, חלק גדול ממה שאני עושה הוא להביע באופן רהוט את החזון של המועצה ושל העם" אומר 

ר.ט.רייבק, ראש עיריית מיניאפוליס. חזון זה מבטא את ההיסטוריה של העיר כמו גם את 

רייבק מאמין כי זה הוא תפקידו להעביר את החזון לתושבים ולכוון את שאיפותיה לעתיד ו

החל מתוכניות הון לטווח ארוך ועד למראה רחובות  -העירייה לעבר הגשמתו. זה משפיע על הכל

  .העיר

החזון שלו  .מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק, מגלם את הרעיון של ראש עיר שהוא גם מנכ"ל

תושבים שבה הם הלקוחות אשר ראויים לשירותים איכותיים מאוד. קונספט זה ניו יורק כעסק וה

 311 -המקבילה ל -133משפיע על סגנון העבודה של כל מחלקות העירייה. למשל, קו מידע )

שעות ביממה ומאפשר מציאת מידע בקלות. העיר הציגה שירות זה לאחר  41הישראלי( פתוח 



 

 
  

וך, שאל את מי יש ליידע בעניין זה כדי שיבואו לנקות שראש העיר הנבחר נתקל בפח אשפה הפ

  .וקיבל שלוש תשובות שונות משלושה מעוזריו

מחויבות אישית לחזון מעניקה לו אמינות. אין ספק, למשל, במסירותו של בוריס ג'והנסון, ראש 

ביחס עיריית לונדון להפיכתה של עירו לסיפור הצלחה על הבמה העולמית. ניתן לראות זאת בנקל 

ג'והנסון הפך להיות מעורב  ,למשחקים האולימפיים. בזמן שתשתיות המשחקים החלו להיבנות

כולל הקלטת מסר אישי אשר הושמע ברכבת ועודד את תושבי  -אישית בשדרוגי התחבורה הרבים

  .לונדון לתכנן מראש את מסעותיהם בזמן המשחקים האולימפיים

ל עיר פתוחה ודמוקרטית, ערכים אותם הוא מנסה להדגים בסיאול, חזונו של פארק וון סון הוא ש

שהושעה מלימודיו לאחר שלקח חלק  טאקטיביסבאמצעות פעולותיו שלו. פארק היה סטודנט 

בהפגנות פוליטיות. טרם היבחרו לראשות העיר היה עורך דין לזכויות אדם ומנהיג תנועה אזרחית 

לתפקיד על מצע של קידום ממשל פתוח  אשר פעלה לחשיפת שחיתויות ממשלתיות. הוא נכנס

גאון אחד גדול אינו יכול להנהיג את העיר... יש צורך "ודמוקרטי יותר. הפילוסופיה שלו היא 

וועדות  ."באזרחים אשר יובילו והתפקיד שלי הוא להכניס את הרעיונות שלהם אל המערכת

מוגבר של מידע ממשלתי הינן אזרחיות, מנגנונים לממשל אלקטרוני, תהליך תקצוב משתף, וגילוי 

רק חלק מהדרכים להביא את הפילוסופיה הזאת לידי פעולה. למרות שרבים מעובדי המדינה 

מרגישים שלא בנוח עם רמות פתיחות אלו, פארק מאמין שאם ראש העיר נחוש ומהווה דוגמא 

כה כולו חזקה, עובדי המדינה ילכו בעקבותיו. כדי לסמל את הפתיחות ואחריות, השבעתו נער

  .באינטרנט בזמן שהתושבים שולחים לו שאלות באמצעות הודעות סמס

 "בנו צוות "ביצועיסטי

פארק היה מודע לכך שהוא לבדו לא יוכל להביא את השינוי הרצוי, לא משנה עד כמה חזקה 

הדבר שעשיתי באופן המוצלח " -הייתה התשוקה שלו. מנהיגי ערים אחרים יודעים זאת היטב

ו לשכור אנשים טובים" אומר כריס קולמן, ראש עיריית סיינט פול במיניסוטה. "נהל ביותר הינ

באופן זה, ראשי  "אבל אל תעשה ניהול יתר. סמוך על הקבוצה, התייחס אליהם באופן מקצועי

ערים יכולים לעשות את המעבר מבעלי חזון המוגבלים על ידי מעגל הבחירות למנהלים אשר 

הטובים ביותר  תהכישרונומשמעותי בכל העיר. הדבר מצריך גיוס של מביאים לשינוי אמיתי ו

  .וניצול מירבי של שיתוף הפעולה ביניהם כמו גם השקעה בלימוד

על מנת למשוך את האנשים הטובים ביותר, ממשל  -הטובים ביותר תהכישרונוגייסו והכשירו את 

להעסיק אנשים אשר מביאים העיר שם למטרה תהליכי גיוס מוכווני נתונים. הם שואפים 



 

 
  

כישורים ונקודות מבט מהסקטורים הפרטיים, הציבוריים והחברתיים. גיוון שכזה מסייע לממשל 

  .העיר להבין, לתקשר ולעבוד עם מגוון רחב של בעלי עניין

ביותר, מהאוניברסיטאות הטובות  םהכישרוניייש ערים המגלות כי על מנת למשוך את האנשים 

צע שינויים מהותיים בסביבת העבודה אותה הן מציעות, להציע הזדמנויות ביותר עליהן לב

להתפתחות העובד כמו גם פיצוי תחרותי והטבות שונות. למידע נוסף על אפשרויות גיוס ניתן 

  ."תכישרונולקרוא את מאמר המשנה "סינגפור: גיוס 

מיטב מהצוות יש צורך על מנת להוציא את ה- הוציאו את המיטב מהצוות באמצעות שיתוף פעולה

בניו יורק, ראש העיר  .פרויקטיםמחלקתי שיאפשר ייצור רעיונות ותיאום -בשיתוף פעולה על

גוף העונה ישירות לראש העיר ומתמקד  -בלומברג הציג את המשרד לתכנון ארוך טווח וקיימות

רצפת חדר ארוכות טווח. בלומברג עיצב את משרדו כמו  תכניותבנושאים חוצי מחלקות ותיאום 

עסקאות בבורסה כאשר ראש העיר, הסגנים וראשי הצוות חולקים חדר אחד פתוח וגדול. הוא 

  .דווקא בחדרים סגורים ואולמעודד את חברי הצוות לערוך פגישות במקומות פתוחים 

יותר ויותר עובדי מדינה זקוקים לכישורים חדשים. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת  -השקע בלמידה

, כך םמוניציפלייוניתוח נתונים הופך למרכזי יותר ויותר בקביעת מדיניות מקומית ומתן שירותים 

יותר ויותר עובדי מדינה נזקקים להכשרה נוספת בשימוש בטכנולוגיה. ביפן, כתוצאה מביזור, 

ן את הצוותים במיומנויות ניסוחי מדיניות ומשפט. בסין, הממשלה הפדרלית העיריות החלו לאמ

 .השקיעה ביותר מעשרה מכונים שמטרתם היחידה היא לספק הכשרה לפקידי עירייה

 צור תרבות של לקיחת אחריות

לא ניתן לממש חזון עיר מבלי לקיים תרבות של לקיחת אחריות הרואה בפרטים כאחראים 

ון המשותף. ראשית, על ערים לתכנן את המסלול לעבר החזון עם מדדים להתקדמות לעבר החז

, טוקיו ביצעה התאמות בתוכנית 4133שיאמתו את ההתקדמות. לאחר רעידת האדמה של שנת 

עשר השנים שלה והכניסה אליה מטרות חדשות על מנת לשפר ניהול אסונות ותחרותיות 

ה מטרות ברות כימות כמו ביצוע הערכה על מנת להשיג מטרות אלו, היא הציב .בינלאומית

הקטרים של ריאות ירוקות ושימוש תמריצים  111ססמית של כל בתי הספר היסודיים, פיתוח 

  .4132עסקיים על מנת למשוך חברות זרות נוספות לטוקיו עד לשנת 

מערכות לניהול ביצועים מסייעות להשיג מטרות שכאלה ויכולות לעזור להטמיע תרבות של 

 "ת אחריות בכל הרמות. במיניאפוליס משתמשים בתוכנית הנקראת "תוצאות מיניאפוליסלקיח

ובה כל ראש מחלקה מקבל סדרה של מדדים ומטרות אותם היא או הוא אחראים להשיג. צוות 



 

 
  

בכיר נפגש עם ראשי המחלקות בכל שבוע על מנת לעקוב אחרי ההתקדמות, לדון באסטרטגיות 

תפקדת היטב והיכן יש צורך בשיפור. מידע זה מפורסם אונליין ולזהות אזורים בהם העיר מ

  .ומאפשר לתושבים לעקוב גם הם אחרי ההתקדמות

 צור קונצנזוס של בעלי עניין 

המקומית וקהילת העסקים דרך שקיפות ותקשורת הדדית הינו  ההאוכלוסייבניית קונצנזוס עם 

יות מעורבים" אומר ראש עיריית גרום לכולם לה" .המפתח להגדרת חזונו של מנהיג העיר

הם עוסקים  .בוסטון, מנינו. "הקשיבו לשכונות. סיפורי השינוי אינם עוסקים בראש העיר

  ."במעורבות. גרמו לאנשים להאמין ולהבין שאתה עושה את חייהם לטובים יותר

יצד הם מאמר זה כבר תיאר כיצד מנהיגי ערים שונים מערבים את בעלי העניין בתהליך התכנון וכ

בנוסף, ערים  .מגייסים את כוחם של הנתונים המסיביים על מנת לערב את תושביהם בניהול העיר

יכולות לרתום את הכוח הרחב יותר של העסקים והקהילות האזרחיות דרך ארגונים רשמיים או 

מבנים חדשים. "עסקי עולם שיקגו" הינו ארגון פיתוח כלכלי שלא למטרות רווח, אשר לאחרונה 

הרחיב את המועצה שלו כך שתכלול יותר משישים מנהיגים עסקיים. עם מטרה מחודשת של 

למימוש התוכנית ליישום  מאוישצמיחה כלכלית ולא רק משיכת עסקים, יש לארגון משרד  דעידו

אסטרטגיית הצמיחה שלו ועשר ועדות מנהיגות ואסטרטגיות צמיחה הכוללות מנהיגי עסקים, 

ארגונים שלא למטרות רווח, אקדמיה ומנהיגים ציבוריים אחרים. שילוב זה של גופים עסקיים 

ות רווח כמו גם גופים ממשלתיים יכול להיות אפקטיבי במיוחד לתמוך וארגונים שלא למטר

  .במדיניות של הארגון

פיילוט הינן חשובות לצורך אבטחת תמיכה מאחר והן בוחנות שירותים חדשים או  תכניות

המצאות אשר יעבדו עם קבוצה קטנה של אנשים לפני שיוצעו לקהל הרחב. ראשי עיר אינם 

"על הצד הטוב" של האזרחים. ראש  רלהישאטעויות רבות אם ברצונם  יכולים להרשות לעצמם

העיר בלומברג בניו יורק השיק את הרפורמה ההיסטורית שלו של מערכת החינוך בעיר כפיילוט 

ועשה זאת שוב בהפיכת כיכר טיימס לידידותית יותר להולכי רגל והוספת נתיבי אופניים בעיר. 

יק פיילוט של תחבורת אוטובוסים מהירה בקוריטיבה בברזיל בדומה, ראש העיר ג'יימי לרנר הש

    .לפני שהוציא אותה לעיר כולה

תמיכה ציבורית גם משפרת את היכולת להשיג מטרות ארוכות טווח. ראשי עיר רבים מודעים 

וייצברו  וייווצרארוכות טווח  תכניותהיטב לכך שהכהונה שלהם הינה מוגבלת בזמן, אולם אם 

  .ותמיכה בשל הצלחות קצרות טווח, ראשי העיר לא יוכלו להתעלם מהן פופולאריות



 

 
  

 סיכום

בעוד שמנהיגי ערים ירצו לקחת בחשבון את כל הרעיונות אשר הוזכרו במאמר, בפועל יהיו להם 

סדרי עדיפויות שונים. סדרי עדיפויות אלו יעוצבו על ידי התשוקות שלהם והחזון שלהם כמו גם 

הם. מנהיגי ערים ימצאו עצמם בנקודות פתיחה שונות במסעם להפוך את על ידי צרכי העיר של

התנעת צמיחה כלכלית  ,העיר שלהם לנהדרת כך שכל אחד מהם יחווה מנדט שונה. עבור כמה

עשויה להיות חשובה יותר משיפור ביצועים. הטלת משמעת תקציבית עשויה להיות הנושא הבוער 

התקדמות עתידית תלויה ביכולת לבנות צוות מנצח.  עבור אחרים. אחרים עשויים להרגיש כי

השגת תוצאות הינה הדלק היחידי עבור  -אולם, לא משנה מהי נקודת הפתיחה ומה היא השאיפה

שינוי והצגת תוצאות תהיה תלויה בסופו של דבר ביכולתו של מנהיג העיר לשלוט בשיטות הניהול 

בשיטות ניהול אלו, ימצאו את עצמם המוזכרות במאמר זה. מנהיגי עיר שמשיגים שליטה 

לעשות יותר עם פחות, ולזכות בתמיכה  ,מצוידים בכלים הנכונים כדי להשיג צמיחה חכמה

  .שלושה סימני ההיכר של מסע כל בדרך לגדולתו-לשינוי

 


